Residens
Dans

Västmanlandsmusiken utlyser residens för
samtida Dans i Sala, Västmanland
Residens samtida dans:
Två veckors residens i Sala med placering i ett scenrum som drivs av Cameleonterna – Sala amatörteaterförening. Värdskapet delas med Sala
kommun och Sala Teaterförening. För upp till
4 danskonstnärer. Med start den 7 september 2020.
I RESIDENSET INGÅR
• Resor för 4 personer t/tr avreseort inom
Sverige – Sala.
• Boende för fyra personer
• Möjlighet att laga mat både vid residenslokalen
samt vid boendet.
• Cameleonternas scenyta är 10x12 m2 med en
lägsta takhöjd på 3,6 m. Scenrummet är drygt
11x14 m2.
• Ljud, enklare ljus, dansgolv, dansmatta.
• Teknisk support.
• Konstnärlig feed-back om så önskas.
• Produktionsarvode på 6 000 kr i veckan per
person exkl moms. Utbetalas mot faktura.
KRITERIER
I residenset ingår ett publikt möte med lokalsamhället
genom en öppen repetition, ett work in progress, en
föreställningsform eller vad som passar residenskonstnärerna bäst. Det är viktigt för oss på Västmanlandsmusiken och för våra residensvärdar att knyta an till
lokalsamhället och att skapa en långsiktig publikutveckling.

Vi ser gärna också att danskonstnärerna håller en
workshop på c a 1 timme med utvald grupp vid ett
tillfälle under residensperioden, om möjligt. Planering
sker tillsammans med residenskonstnärerna.
VEM KAN SÖKA?
Verksamma danskonstnärer.
OM RESIDENSET
Västmanlandsmusiken vill vara en plattform för utveckling och förnyelse av dans av nationell betydelse
och skapa en regional infrastruktur för detta. Vi vill
verka för att den samtida dansen får en större plats
på scener och i samhället i stort genom att:
•

•

•

konstnärerna får tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utveckling av det egna
konstnärliga uttrycket. Med eller utan tanke på
färdig produktion.
låta publiken delta i den konstnärliga processen
under ett publikt möte, och därmed fördjupa
relationen till lokalsamhället.
det publika mötet engagerar fler
arrangörer i ett tidigt skede, för
Sista
att kunna ta emot ett work
ansökningsin progress eller färdigt verk
dag 23 april
längre fram.

VÄSTMANLANDSMUSIKEN UTLYSER RESIDENS FÖR SAMTIDA DANS I SALA, VÄSTMANLAND.

Residens Dans
OM VÄSTMANLANDSMUSIKEN
Västmanlandsmusiken jobbar för att du, oavsett hur
gammal du är eller var du bor, ska ha tillgång till ett rikt
kulturliv. Västmanlandsmusiken bidrar till att ca 800
evenemang kan genomföras varje år i länet och har till
uppgift att förse Västerås Konserthus med ca 200 av
dessa, varav en del utgörs av husorkestern, Västerås
Sinfonietta.
Regional musik, dans & cirkus är den gren inom
Västmanlandsmusiken där samarbetet med lokala
arrangörer, föreningar och kulturinstitutioner
runt om i länet bedrivs. En del av arbetet ägnas åt
residensverksamhet.
www.vastmanlandsmusiken.se

OM CAMELEONTERNA
Cameleonterna är en ideell förening för amatörteater
som även bedriver kursverksamhet samt tar emot professionella gästspel.
Varje år görs projekt som ofta är generationsövergripande. Vi arbetar för att amatörteatern förankras i samhället och för en konstnärlig yttrandefrihet. Att konsten
och kulturen blir en plats för generationsövergripande
möten, på lika villkor, är en viktig del av vår vision. Föreningen har idag cirka 150 medlemmar, där merparten
är barn och unga.
Lokalerna på Portvaktsgatan 4 i Sala, ligger centralt
och innehåller förutom den stora replokalen, en mindre
studio, kontor, kök, duschrum samt loger.
Sala är beläget där Uppsalaslätten och Mälardalens jordbruksmarker övergår i det
skogrika Bergslagen.

Sista
ansökningsdag 23 april

www.cameleonterna.se
Eller på Facebook Cameleonterna

Ansökan
Ansökan sker via mail och skickas till: hellen.smitterberg@vastmanlandsmusiken.se
Ansökan är öppen till och med 23 april. Urvalet sker på Västmanlandsmusiken genom Dans &
Cirkusansvariga. Svar ges senast 8 maj.
Ansökan ska innehålla en kort presentation av dig/er som sökande. Vi vill gärna ha länkar till
tidigare material samt en presentation av vad du/ni vill arbeta med under residenset. Gärna
visuellt material, om möjligt.
Två veckor efter avslutat residens ska en kortare utvärdering av residenstiden ha genomförts
av dig/er residenskonstnär/er. Även denna skickas till ovanstående mailadress.
För frågor kontakta Hellen Smitterberg på mail eller telefon: +46 706 33 10 23
Välkommen att söka!
Dans & Cirkus
Västmanlandsmusiken

Residenset genomförs med stöd av Kulturrådet

